Pochod 2015
PŘES KOPCE A DOLÍKY

Pořadové číslo:..…………
In-line trasa 10 km – Dolní Dobrouč – stánek s občerstvením pod Lanšperkem a zpět
Od nádraží v Dolní Dobrouči vyrazíte směrem k cyklostezce. Na ní odbočíte doleva, směr Ústí nad
Orlicí. Vaším otočným bodem bude stánek s občerstvením pod Lanšperkem. Zde si necháte svoji
přítomnost potvrdit razítkem.

In-line trasa 15 km – Dolní Dobrouč – Vodácké tábořiště Cakle a zpět
Od nádraží v Dolní Dobrouči vyrazíte směrem k cyklostezce. Na ní odbočíte doleva, směr Ústí nad
Orlicí. Vaším otočným bodem bude vodácké tábořiště v Cakli. Zde si necháte svoji přítomnost potvrdit
razítkem.

Pravidla slosování účastnických karet
Každý účastník odevzdá při prezenci vyplněnou přihlášku k pochodu s jedinečným pořadovým číslem. Přihlášky
budou po ukončení prezence vhozeny do losovacích košů.
Losování cen proběhne po ukončení prezence tak, že na seznam cen budou přiřazována vylosovaná pořadová
čísla. Výherci hlavních cen v každé skupině nebudou uvedeni na seznamu, ale budou vyhlášeni komentátorem,
který jim zároveň předá cenu. Losovat se bude dle skupin (viz. níže) tak, že se do losovacích košů dají všechny
přihlášky v rámci jednotlivých skupin a losovat se bude od hlavní ceny, aby měli všichni stejnou šanci hlavní
cenu vyhrát.
Seznam cen bude umístěn na viditelném místě. Cenu si lze vyzvednout pouze 13. června 2015 v místě k tomu
vyhrazeném do 19:00 hod. Ceny, které si nikdo do 19:00 hod nevyzvedne, propadají ve prospěch KČT
DOLNÍ DOBROUČ 2009!!!
Cena bude vydána tomu, kdo předloží Účastnickou kartu s výherním pořadovým číslem a řádně opatřenou
všemi razítky kontrolních stanovišť pro danou trasu.
I. skupina: vyhlášení hlavních cen cca v 13:00 hod
pěší 5 a 10 km, in-line 10 km
II. skupina: vyhlášení hlavních cen cca v 17:00 hod
pěší 15 a 30 km, cyklo 35, 40, 60, 100 km, in-line 15 km, vodácká 10 km

